
\:::•k•ıi bir aileden yetiıerek ve ıeaçliğinde hayatin birçok tazyik .ve mücade
' •lmıı olmUJna raimen gayreti, f edakirhğı ve haıımlarıaa bile mer hım et 
~~uı •• dllrlıtltlğü ıaye1inde iki defa Amerika cumhurreisliğine seçilen 

oleaın hayat ve eıerleri muvaffak olmayı, vatanına hizmet etmeyi ve her 
----. •• ı ve •Jgı-cile dolaıma11 cliiıüaen her genç , ve devlet adamına bi· 

01•i• deier. 

~ 1 Son Dakika 
~elt ·Çörçil 

... el • • Şam, Berut, 
L.~ erının • 
~ti~el • Kahıre bambar 

erı d d·ıd· 
kında K!!!!~?..ı e_ 

1Mihv~• 
• meçhul orta· tayyareleri tarafından ıayed 

l~ Amerika cam· Şam, Beyrut ve Kahire bom· 
.,.,~.R11a9elt ile la· bardıman ediline müttefik 
hPa~ Bay Çörçil tayy,relerin derhal Romayı 

mlukere· bombardıman edecekleri bil-
e •erilen ka· 

ıh dirilmiştir. 
, ._ c an umumi 
~-11laai mahfille

llla tiJle ele biltiin 
'-'~~fQI edeD f li• 
, '111 bir me1eleıi 

M.a:ı... . 
~ t lllalüm aebeb-
~ >.~ iaruuıiz bir 

litJ • ve cereyan 
s'flla •• mlzake· 

~'-~lala harbiade 
il~ ~ etmek ve ya· 

lla ııterini tanıim 
~~dar olacak ıul· 
~~ teıbit edildi. 
1 

.._, ' meyaanıda 
~ı:ıap ve bitaraf 

lllemaa•iyetle 
ı ••aılardaa biri 

\._1'1 ~'' batın ıiddet 
"-""- '1. e atılma;a ka .. 
'-._ ~ ~•rika ve Iaıil· 
~._.it. toprak ilba .. 
~ ~~i ddderi hakkın· 
\~ teıninatbr. S Yoktur ki bti· 
~r •e kararların 
~ ... ••da ve mad· 
~· tatbik edile

' IDibwercilerle 
~ ~~llDcla bltlD 
~eladevamedea 
~ na bir neti· 
~ llıımdır. Akıi 

~le ~ltlfıneler bit-
tt;~ •e kalemleri 

\~it ... r&zel pro· 
~,.: m&ıbet bir 

• •ti olamaz. 
lftRt SANLt 

---
Japon 
imparatoru 

• 

Tokyo, (a.a.) - Japonya 
imparatora Hariciye nazırını 
kabul edeıek harici ve muh
telif meseleler hakkında iza • 
bat almııbr. 

Bundan sonra Dahiliye na· 
zırını da kabul etmiı ve na· 
zır eski Başvekil Barona ya· 
pılan ıuikaad hakkında ma
lümat vermiıtir. _ .. __ 
Bosnada isyan 

harekatı 
Londra (a.a) - lıyan ha

rekitında 29 kiıi ölmüı ve 
41 kiti divaaıharpça idama 
mahkum edilmlıtir. 2 komD· 
niıte beyanname dağıttıkları 
için kurıuna dizilmiıtir. --o--
Ticaret 
Anlaşması 
Beyrut ( a.a ) - Suriye, 

Lllbaaa, Filistin v~ Erdun 
araııada ticaret anlıım11ı 
içia Şamcla görlımeler de
vam etmektedir. Şım ile Bai· 
dat arasında bir telefon 
hıth da yapılmak iberedir. 

52Cünden beri 
muhareba 

devamediyo:r 
--o---

Moskova, (a.a.) - 52 gün· 
denberi muharebeler durma· 
dan devam etmektedi. 

Beyazdenizden Karadeaİ· 
ze kadar düşmanı mütema .. 
diyen çarpışmaktadır. Ce
nupta 3 şehir tahliye dil
miıtir. 74 Alman tayyaresi 
düşiirülmüş ve bizim 27 tay
yuemiz üslerine dönmemiş· 
)erdir. Balbk denizinde bir 
denizaltımız bir düşman de .. 
aizaltıııaı bahrmıştar. _ .. __ 
Görüşmeler üç 

gün sürdü 
Londra (a.a) - Ruzvelt 

Çörçil mülakatı 35 bin ton· 
luk bir lngiliz zırhhııada ya· 
pılmııtır. Matbuata verilen 
bir resimde Ruzveltle Çörçil 
yanyana durmaktadırlar.Res· 
mia albnd şu ibareler ya· 

zılıdır: "10 ağustos 931 ro· 
maaı ayından sonra" görüş· 
meler üç gün sürmüş hu es· 
nada iaıe, Sovyet - Alman 
harbı, Dakar ve Uzak ı rk 
meseleleri görüıülmüştür. 

----o~-

Amerikadan 
Çine malzeme 

gönderildi 
Vaıington (a.a) - Çine 

800 bin ton ığırhğında mal
zeme gönderilmfştir.Birman· 
ya yoluyle yapılan nakliyat 
iki, üç misline ibliğ edile· 
cektir. 

-1 
Alm nlarla· ticari 

müzakereler 
1 tanbul - Yeni ticaret anlaşmaaı akdi 

için Alm nlarl y pılmakta olan ihzari ga
rüşmeler bugü de dev m edilmiıtir. 

Alman ticaret heyetinin henüz gelmemiı 
olan diğer z larının da gelmelerini mii· 
te kip k t'i müz k r lere başlanacaktır. 

Son dakikad ldığım malümata röre 
Alm nl rla ticaret nlaım ıı miiukerele· 
rine ylül ortal rına doğru Ankarada baı· 
lan c ktır. Bur da yapılan ihzari müzake
rel rdir. 

--o---
Ask r ailelerine 

Yardım kanunu merıuete aırıuar 
Ankara - Asker ailelerine yardım ka

nun layihası y rın resmi gazete ile netre
dilecek meriyet mevkine girecektir. Dahi· 
liye vek"leti tarafınd n bu m•kaatla hazır
lanmış olan bir izaquame CSnllmOıdeki giia· 
lerde belediyelere bildirilecektir. Belediye· 
ler mevcut hükümlere 2öre yardım yap· 
mağa devam edeceklerdir. Bu tahsilit klfi 
gelmediği takdirde diğ6r kıynaklaıdaa 
tabsilit yapmağa başlacak ve tahsilit ya· 
pıldıktan ıoara yardıma baılancaktır. 

---o---
BiR HA YIR SAHiBi 

1 tanbul, - Son günlerde ıervetleriai 
bayır müesseselerine terkeden hayır •abip· 
)erinin ıayısı çoğalmaktadır. 

Bir kaç gün evvel Cerrahpışa b11taae· 
ıind tedavi edilmiş olan orman teftiı be· 
yati müdürlüğlloden mütekait B. Talit Bay
raklı da şehrin muhtelif semtlerinde em• 
likini ölüme bağlı olmak şartiyle Cerrab-

paş hastanesine terketmiı ve ba teberrl• 
iinü noterlikçe de teşcii ettirmiıtir. 

8. T lit Bayrakla bundan başka da çık 
zengin olan kütüphaneıiai lukılip müıeıi· 
ne hediye etmiştir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

Burnunu Görmiyen 
Sarhoşlar Hakkında 
Okuyucularımızdan maruf bir vatandaıın 

bize anlattığına göre, lsmetpaşa bulvarında 
ve Evlenme daireıile Gazi heykeli civa• 
rında sarhoıların çoğaldığı ve dün akıam 
üzeri bu zat eşi ile birlikte otururken iki 
ıers ri sarhoşun Üzerlerine doğru yürüdli· 
ğü v bayanına dik dik baktıkları ıoğuk 
kanlluğını muhafaza eden ve sarboılarla 
s oki ilgili değilmiş gibi likaya davrana• 
bu arkad şıo hal ve tavırlarından cesaret 
al mıyan bu iki ser erinin defolup rittik· 

leri anlaaılmışhr. 
Y ıkılac k derecede sarboı olan bu gibi

lerin ileride bir vukuat çıkarmalarına mey• 
dan verilmemesi için bu dereceye varan· 
ların menini zabıt mızın himmet ve ltitaf • 
larındın bekleriz. Zira: 

HALllN SESi HAllll SESiDiR 
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-Sehir Haberleri ...... ~--.. 
Kömür fiati artıuor Ziraat 

Fiatlerin art• Memurlarına 
ması makul bir Kimler vekalet edecek 

sebebi yok 
Soa günlerde odun kömü

rü fiatleıinin sebepsiz olarak 
yükselmesi alakadar daire· 
leria nazarı dikkatini celp 
etmiıtir. Şehrimizde kömür 
mevcut olduğu gibi dışardan 
da kayık ve muhtelif vaııta· 
larla ihtiyacı karşılayacak 
miktarda gelmektedir. 

Fakat fiatler her on günde 
bir mikdar yükıetilmekte ve 
halktea fazla para alınmak
tadır. Kömürün kilosu şim
diden 8,5 on kuruıa çıkmış-
tır. Yazın bu sıcak günlerde 
fiatleria bu derece yüksek 
olmınada hiç bir sebep gö· 
riilmemektedir. 

Fiat mürakabe komisyonu 
önümüzdeki ıali günü akde· 
deceği içtimada kömür mes· 
elesini esaıb bir şekilde hal 
edecektir: Toplantıda orman 
miidüriinün de mütaleası ah· 
nacaktır. 

Haber aldıiımıza göre va· 
limiz B. Fuad Tekıal halkın 
ekseriyetinin kullandığı odun 
kömürü mevzuiyle çok bas· 
ıa1iyetle meıgul olmaktadır. 

Odun kömürünün ihtiyacı 
karııhyacak miktarda yakıl· 
maıı için, ormınlardan"uzak 

mıntakılarda kömür ocakl11-
rı tesis etmek istiyenlere 
müsaade edilecektir. 

'Valimiz v•ziyetleri kanun 
gereğine uygun olan kömür 
ocaklarına odun kesmelerine 
müsaade edilmeai huausua· 
da orman müd&rlüğilae emir 
vermiştir. Bu suretle odun 
kömür& yakmak iıti yenler 
vilayete müracaat ederek 
müıaade alacaklardır. Alınan 

bu tedbirlerle şehrimizde 
odun kömürünün bollaşıca-

i• ve fiatlerin düıeceği tah· 
min edilmektedir. 

Vazifelerinden herhangi bir 
sebeple muvakkatea ayrılan 
kaza ziraat memurlarına; or
man, veteriner veya pamuk 
istasyonları memurlarının ve
kalet etmesi, viliyolteu kaza 
kaymakambkl.rıoa bildiril
miıtir. Kazalarda yukarıda 
ismi geçen memurlar bulun
madığı takdirde ziraat me
murlarına ziraat odaluı reiı
leri vekilet edeceklerdir. 

---=>-~-

ihtikar la 
Mücadele 

Son zamanlarda ~ehrimiz· 
de ihtikar hadiseleri fazla
dır. Mühtekirlerle esaılı bir 
mücadele yapılma11 için vili· 
yetçe gereken tedbirler alın.· 
mışbr. Ankara ve latanbulda 
olduğu gibi şehrimizde mü
racaat böroları ayrılacak ve 
baaıarın telefon :aumaral~
riyle adresleri halka gazete-
lerle ilin edilecektir. 

lzmirdeki fiat mürakabe 
bürosu takviye edilmiı ve 
yeniden dört memur gelmit 
ve vaıifeye baılamışbr. lhti· 
kirı önlemek için mürakabe 
bürosu memurlariyle emniyet 
memurları müıtereken çıh· 
şacaklardu. 

---o----
Mer'a gakanıar 
caza görecek 

Viliyetimiıin muhtelif ka· 
zalardaki bazı sürü sahipleri 
gelecek yıl daha · fazla çayır 
elde etmek maksadiyle mer' 
alardaki kuru otlar tutuşdur-
duklıra öğrenilmiştir. Bu 
yüzden çıkan bir çok yan-
gınlar mahsul veren ağaçları 
yakmakta ve bir çok zarar· 
lara sebep oJmıktadar. Bu 
mahzurlu vaziyetin önlenme
si için vilayetten kazalara 
yazalaa bir tımimde 4081 ıa· 
yllı çiftçi mallarını koruma 
kanunu geregince bu gibi ........................... h k d 

BASMAHANE 
~er'a yakanlar ak ın 11 

ııddetJe harekete geçilmesi 
~[!]_,. ve hareketlerine müsaade 

AH Ulvl AllB Bahçesi edilme'!1e•i bildirilmiştir: 
tırYAZLIK TiYATRO Elektrık ve su tarıle-...................... :K. Kemal ve lznıiria ı 

:Güzide San'atkirları ı 
: prubıı tarafından : ............ -.. -.... 

Bu akıam 

ıeri değişmlgecek 
l:ımir Elektrik ve tramvay 

şirketleriyle 111 şirketi, mev· 
cud tarife fiatlerinin aıbrıl
mHı için vekalete miiracaat-

Ara b8CI te buıunwu lnrdır. 
Haber aldığımıza göre Na-

komedi 3 Perde fia vekaleti oirkdleri zam 
MURAT ŞAMiL FERRUH talepleriai kabul etmemiı 

Bale heyetinin kim ilen yeni ve tarif enin eski aiıbet 6ıe· 
NUMARALARI riaden tatbik edilmeaiai ali· 

.............. ........ .... . kad1rlıra bildirmiıltrdir. 

(lllilN nsıJ 

Bitlerin 
Karargahı 
Ukraynada 

~---o---

Berlin, (a.a.) - Fevkalade 
Alman tebliği: 

Aşağı Dinyepere doğru 

ilerliyen Alma a kıtaları Sov· 
yet Rusyanın madenleri en 
zengin Köivoy - Rog mınta
kaıını işgal etmişlerdir. Sov· 
yetler birliği, demir istihıa

litının yüzde altmış birini 
kaybetmiştir. 

Berlin, (a.a.) - Düşman 
kuvvetlerini iakituız takip 
eden Alman, Rumen, Ma· 
car ve Italyan kuvvetlerinin 
tazyiki altında garbi Ukray
na müdafaasının tamamen 
yıkılması gecikmiyecektir. 
Odeıa Rumen kıtaları ve 

Nikolayef Alman ve Macar 
kıtaları tarafından sarılmış· 
br. 

Londra, (a a.) - Alman 
radyo•unun bildirdiğine gö· 
re Hiller umumi kararı:-ibı

aı Ukraynaya nakletmiştir. 

--o--
Görülmemiş 
manevralar 

--o----
Vaıiagtoo. (a a) - Birle· 

şik Amerik devletlerin garp 
sahilinde tarihte ıöıülmemiş 
azametle geniş maaevralara 
baılamıştır. Manevralarda 
f arzedildiiine göre, Los An· 
celoı açıklarında lbir• istili 
filosunun geldiği görülmüş 

ve bunıı kmrıı harekete ge
Hakemler varden kaleaini 16 
dakikada tahrip edilmiş o· 
larak kabul etmişlerdir. 

Muazzam Muşar bava mey
Janiyle bu meydandaki tay· 
yarelerin yarısının tahrip e· 
dildiği kabul edilmiıtir. 

--o--
Talebeler 
Geliyor 

Divrik (a.a) - Nuri De
mirağ orta okulunu iyi: de· 
rec de ikmal eden talebe· 
lerden ellisi mu llimleriaia 
nezareti altında memleket 
dahilinde bir seyahate çık
mı,lardır. Bo talebe grubu 
Iımir v lstanbulada da uğ· 
rıy caktır. 

----o- -
Gele 1 r 

15 Apıt• 

~--------~--~~-' i ,,Rusyanın Çarları 
ı V Ei 

f - Kanlı Ihtililler -

Söze Başlarke11·~511 
-1- Yazan: HALiL ZEKi 

---
Rusua tarihinde 4 kanii ' 

ve suıstımaı kepazellkll~.,. 
Ruıya tarihi kanh vak'alarla ve ~~;k9' 

ların doğurduğu çok zalimane adlı d• ; 
lerle doludur. Rus çarları, (Bolar) 1 l1t'' 
badaki Derebeyleriyle, kiliaenİD 1;~ 
diği papaz mütegallibelerinin bık d~ 
gelmek, Allahlık derecesine var~~ ,t 
hikimiyetleriae kartı gelmek iıtı~l~ 
nevver tebaalarını ezmek için e 

111111 
r 

oyuncak olan büyük Adliye ordu• dl· 
tedikleri ıibi sevk ve idare ederler 

Eıki Rusyanın, Deli Petroda tar• 
yapılan 11lihat ve icraabna kart• ~ 
diği muhalefet ve mukavemet R~1 
lillerine bir baılangıç olmuı ve bıt 
neti vermiıti. tJ 

Hele bu 11lihatçı Çarın vefa •' 
müdebdep Rus ••rayında için içi• aJıfl 
gizli k•ynıyan ihtilal uçaklarıaı• 

1 
ı 

mesini intac etti. Fakat bu alevlelllll 
lar menfalar mahpeıler, iıkeacel~·, 
dramlarla neticelendi. büküm 111'1_,. 
in1an başı kesen cellidları, bu ~ 1 
cudundan ayaran kütük ve kıbaçl 

1
;_ 

kemiklerini karmak suretiyle caD ;., ,r 
mihleri, yağla kayışları, kazıkları, 

1 )arını, yaylım ateıleri faaliyete g 
hükümler vermeie baıladı. Jeti 

Bu meclisler, bu kanlı icraat.• ·çi' 
16, 17 ve 18 inci aıırlarda tadı~~ t,tl 
iradeler imzalandı. Bu asırlar, il°' 
nia kanlı asırları ııraıına geçti• b el 
hinde kanlı sahifeler, hatti k•• 
yarattı. • 

On dokuzuncu as11da idi. Bo b" " 
bükfımler, bu kanlı manzaralar. ao•• 
zam hayat değiımiye batladı. Ç .. 

1
9Jdl 

milletinde bir intibah eseri gobO ~ 
811 keyfi hükümler, poliıiD de ki t• 
hükümlere alet olmHı hakkıad• 
lcr, ıikiyetler baş göıterdi. •Jet ~ 

Bu müaekkidler, bu şikiyetçı t•~ 
Bu ıuıturulamıyordu. Yer Y~' ;b~ 
eden gizli cemiyetler adeti b 1

01
dO· 

duıu yetiıtirmek azmiyle çılıt•J 
1

.M 

- d•' ··Birinci Alekıandrın huklldl 
leıinde &u cemiyetler çoğald•· 

0 
o 

. d . - bir do)'l_ .. ıı~ Ruı camıa11n a ııyası bf': 
Nitekim 1825 yılı ilkkinuauau~ .~· 
nü bu duygunun ihtilal bıyr•l1 ,o11~ 
ihtilalin gayesi siyasi hürriye~cİ· 
Jet ve keyfi idareden hali• 1 

•· ~ 
Bu duygu birinci Alekıılldr•ı.,,11' 

yordu. Çünkü tedip cdilecekk.'
1 ç.ıll' 

ğalmıştı. O, lıendinden evvel ~ıf ,-f" 
idamlara kalkışacak olursa . . 

0 
1',t1 

göz çıkarmak lan korktuğu ıçı ,yif 
l . - gtidl 

vaş meyd•n bu •n ııyaıı 
1 

'1f 
ld B. . • NikO. b" lzmir mebusu B. Sadettin göz yumar o u. ırıııcı kİO 

Ipekmen ve Çoruh mebuıu Aleksaadr gibi davrandı. ~·abla• 
B. Asım Us lstanhuldan ve silih11z nümayiılerde ·~1 , b 
şehrimize gelmişlerdir. dinamitli ihtili1ler kisve••• 

• · bııladı. tı•' .~ Dr. Nuri Şemsi GOnerın ıkiaci Atek 11adr Ru• t•~ ,,,, 

1 
Hastalarını Aaafartalar zaman ilk iti adli bir ııllb• 

caddesinde Tilkilik Akar mek ve ilin etmek oldu. - ,I 
çeımeıi karı11ındakl m11a7•· _ Jofl 

1 aebıa•ılnde kabul eder. 



t ... tiınonto 
~lanı arttırıldı 
~---o--
. tt~?'e~ıhni münaaebe

~J'- . •lbıze verilen kon· 
~ t..~•beu. Ticaret veki
lı..~lte :d•11 arttmmııtar. 
t"'ı., sollbir ihtiyacı için 
''j O tonluk çimento 
ı ' 111 4500 tona ibliğ 
' b111 • °' Qıunaktadır. Çı· 

.. ,'~ bug6nlerde lzmire 
ıt_~ •lcleıımektedir. 

'•ld.. h b 12'1mıza röre şe -
to '' •y bol miktarda 

Plt,. ielecek ve iaıaat 
f,~1~~~11 blitüo ibtiyaç-

1Yle karşılanacaktır. 
,, ......... _o __ 

1\tllsta bir 
~ Öliiaı 
~~ ;-- Mezat 1alona ci· 
~ 1 . ''

111ik yapau Ebu-
11e 

l~ Ô IDctgul olarken 
ı..~ iZier d&kkinına 

~' lcendiıine bir ta-
~i ltn,lc iıtemiıtfr. .._ .. •tkad 
~'••k 1

1 tabancayı ka
~: •t,1 erı namlıdaki kur-
~-.,~11bıt ve Ebubekiri 

'&.,_)tr,h11 Y~rafamııtır. Za
~"'lt. Ô bıraz sonra öl-

. ifa ?1cr tevkif edil-
t,~ dııenin bir kaza 

" h' ~~k·k' cinayet mi ol-
1 edilmektedir. ......._ 

~ Tekİ~~Dda 500 
,ıl~~~ eıı yapıldı 
l''~itd1 .. (•.ı) - Bu ıe · 
~- ,:.ı Villyetinde 500 
\ )e ~ Y•~ılmıı ve göç
\ ~tk ' eıtırilmiştir. Bun-

~~ ~i: ~orlada saj'lık 
\'ı loç111en köyü da-

f~ ı~tbır · Bu köy ile 
'-'-aı_ ele lllodern ıekil-
' ~~igöçnıen köyleri 

olnıaktadır. 'l .........._ __ _ 

~~;.d~. ~~r m~~!!I 
ı-' "'•i . l' 11 Ali G6neı 

, ' l'. ınerkez mü-
• "•iden tayin edil-

~1••rına aeıecek-
ta" ınısafir oıa

~!1 oteller 
~I~. teli d ••neması kar1111 

tu,t 11 llsı oteli 
~~ "/.. •tı Sadullah ıo
~... ''•riıı gaıoz fab· ....... d 

' bu oteller 
.a '" ~ı, teııaiı ve ucua 

. S4hlH ZORiR 

Hırsızlık 
Keçicilerde Kadir oğlu 

Oıman İbrahim oğlu berber 
Mehmet tayyip oğlu Ahmet 
Ali ve Abdur~man oğlu Yu
ıufan bir tabanca bir pan
tolon iki fanila ve •aairc:sini 
çaldıj'ı ıikayet edilmiş ve 
suçla yakalanmıı ve çaldığı 

etyalardaa bir kısmı elde 
edifmiıtir. 

Anafartalar çarıııında 
Mehmet oğlu Mehmet uçar 
lbrabim oğlu Mehmedin 
dükkinından bir çift kun· 
durasını çaldıfından yaka· 
lanmııtır. 

--111m--
iftira 

Kahramanlardı Mustafa 
oğlu Ihsan kendini idare e· 
demiyecek derecede sorhoş 

olduğu mahalle bekçiı Hamit 
gügör ~•rafından görülerek 
kolundan tatun evine gö· 
türdüğü sırad~ cebinde bu· 

lunao 120 kuruı paraıile ıi· 
gara paketini aldığını ertesi 
gün tikayet etmiş ve bili· 

barede bekçi ~arafıadaıı pa
ratı alındığından ve bu pa· 
rayı meyhanede harcadığını 
ıöylemek ıuretile iftiradan 
bulunduğundan t hık kında 
muamele yabılmışhr • 

---o--
İhtikar 

Yeni kavaflar çareııında 
Sakir oğlu Şakirin k•but be
zinin metresini 45 kuruıa 
1atmak suretile ihtikar yap
tığı ihbar edilmiı ive çuçlu 
ıuç üstü yakalanarak adli· 
yeye teslim edllmiı ve cer
yaa edea mahkeme ıonunda 
25 lira p•ra ceıaıılo dük
kinın 7 gün kapatdmaıına 
karar verilmiıtir. ___ .. __ 

Yaralamak -
Çorakkapıda Mehmet oğ

lu ateşçi Mehmet ötcded be· 
ri araları açık bulunan ka· 
rııı karısı Sabriyeyi jilet bı
çağale ıol kc Jundan hafif 111· 

rette yaraladığıadan yaka· 
lanmıotır. 

--o-w--
Esrar bulun

durmak 
Gaziler caddesinde ·Emin 

oğlu Alinin üzerinde 8 gram 
85 santigram earar buluna
rak elınmııtar. 

Cilt ve ZOhrevi HaatıhkJ.n 
Miltehauı11 

DOKTOR 

Salih Sonad 
lldacl Be1ler So. No. 79 

m da 

18 Aua çıkarılacak mı? 
--o--

Vaşington ( . ) - Dün 
gece mebusan meclisinin d • 
mokrat şefleri, skcrlik 
müddetinie 18 y temdi-
dioe mutedair bulunan ve 

hiren Ay n tarafından ta • 
dik edilmiş olan kanuııun 
kabulü lehinde rey topl mak 
imkanı rını ar ştırmışlardır. 

Bu yolda yapılan g yret· 
)erin bir semere vermiş bu· 
lucduğu zannedilmektedir ... 
Aıkeıi makamı re kannnun 
alacağı son şekil h kkı da 
müt Jia bey o edilmekten 
çekinilmcktcdir. Kanunun 18 
ay içinde kabul edileceği 
ümit edilmekle beraber y 1-
nı:ı 12 ay için kabul edile
ceğinden endişe izhar edil
mektedir. 

Sahte · Peggamber 
Birleşik Amerik da İUinois 

eyaleti d bilinde jan köyün· 
de Boliva namında kendisine 
peygamber süsü veren bir 
adam yaşamaktadır. Bu s hte 
peygamber, arzın yov rlak 

değil. geniş bir tepsi biçi
minde olduğunu ve 1943 se
nesinde m hvol cığıuı iddia 
ediyor. 

Bolivaya göre yeryüzü ün 
mahvolması ne zelz leden, 
ne de b şk bir seyyare çarp· 
makt D değil, f k t ihtiyar
h k tan vuku bulac k imiş. 

Gene bu yirminci sır k • 
binine göre arzda hayat can-
landığı zaman arz ihtiyarla
mağa başlamıştı. Arzd ba-
yatın başlaması onu daha 
çabuk yıpratmııtır. 

Bir ama kuuuua dOştı ıa 
kendi kendine kurtuldu --... 

Bodrum - K zamıza bağlı Mumcular 
nahiyesinde bir vak' olmuştur. 

Bu nahiyeye b ğh Sığır alanı köyiinden 
iki gözü kör 45 yaşında Mustafa Çırak, 
köyünden bahçesine g imiş ve bir çay iç
mek için Mumcular gitmeğe karar ver· 
miştir. 

Mumc:ul r istikametine yollanın Mustafa 
Çırak göbel mezarlığı içinden kııa yoldan 
gitmek istemiş, bu mezarlık içindeki ka
yuy düşmüştür. Kuyu 13 kulaç derialiğia
dedir. Ve içinde de iki kulaç ıu vardır •• 
Hikayenin buad n ıonraıını M. Çırakın 
kendi ağzından naklediyoruz: 

iki defa saya daldım cıktım, ikinci çıkı
şımda taşlara tutundum. Sonra taşlara ba
sarak sud n çıktım, ayakkaplarımı çıkar· 
dım, birbirine bığhyarak omuıuma aıtam ... 
Ve taşlara basa ba1a dışarı çıkbm ve doi· 
ru buraya geldim. Şimdi baaa biraz tentir
düyot veya boyalı ispirto bulun •• 

Boyalı iıpirto bulundu ve Maıtafaya ve· 
rildi. Ellerindeki hafif ııynkları paaaıman 
yaptı ve çayını eline alarak içmeie 
b şladı .. 

--:::::~--

....... w..raşta biber istihsali 
Maraş - Şehrimizde bol çeltik yetiıti• 

rilmektcdir. Bu çeltikleri çekmek ve ka
buğunu ayıkl mak üzere bir de çeltik fab· 
rikası mevcuttur. Maraı havaliıinde yetiıea 
çeltikleriu bir kısmı bu fabrikada ve diier 
kısmı iıe Ceyh ndaki üç çeltik fabrika11 
tar fından ngaje edilerek orada çekil· 
me tedir. 

Mar şta hektarlarca araziye yeşil biber 
ekilmektedir. Maraı ve havaliıi halkının 
f tızl siyle acı biber sevdikler için halk 
çokca biber ye~iıtirmekte, bunun bir kıı· 
mını hem kendi&i yediği gibi hem de ha· 
rice göadererek para kazanmaktadır. Ma
raşta senevi kırmızı biber iıtihıalitı bir 
milyon kiloya yakla maktır. Şehir dahilin
de iki~i su ile ve bir de motörle mütehar• 
rik üç değirmen mevcut olup Maraı ve 
havalisindc yetiştirilen ve kızartılmıı olaa 
kırmızı biberleri bu değirmenlerde üilltl· 
lerek toz haline retirilmektcdir. __ .. _ 

ürkiyemizin Bartına getirilen su 
S K il 1 B H • t Bartın - Kasaba hudadua kadar getl· es ra çes n amıue rilmekt ol n Kavıak ıuyu yolunan inıaab 

---o-- devam etme~tedir. Vela tesadllf eden oa 
Tatlı ve fuıualu sesi il metre yükseklikteki bir tepe 70 metre 

blltila gönülleri fetheden uzunluğunda yarılmış ve künkler döıea· 
Türkiyenin ses kr liçcsl un·. miştir. Te isal Ordu yerine üç kilometre 
vaınnı bihakki kazanan mesafededir. inşaatın eylülde bitirilmeıiae 
b yan Hamiyet Yücesesia ç hşılaca tır. 
on beş gün için B hrib b Vali, Kavşak ıuyu teaiıatına husuıi ida-
Sahil p rkta ten.nnüm s 1 re bütçesinden de yardım etmeği vadet· 
olac ğını okuyucularımıza mişrtir. 
müjdeleriz. 

Dün şımd n itib ren 
her dioliyeni mest ve mef
tun ed n bu gilzide n' t· 
karımızın musiki seansı rın-
dan her lzmirlinin i "tif desi 

üphesizdir. 

Dr şık 
bmlr Me leket baataneal 

Rontkcn mUtebaa1111 
Rontken Y El ktrlk t da•lıf 
J•pıbr. 1 loel Beller Sokalr 

~o ON. H 

--.. --- \ 

ir motör Arnavutköu açıklarında 
ablo vapuruna çarparak battı 

lat nbul - Arnavutköyü açıklarında bir 
deniz kazası olmuıtur. Yu uf kaptanın ida
resindeki motör Araavutköyüno relmekt• 
olduio ıırada yolda bozulmoı ve suların 
c reyanına kapılmııtar. Ba motör açık~a 
bulunRn elektrik idaresinin kablo vapuruna 
çarpııak batmııtır. Kaptan ve tayfalar 
kurtardmııtır. 



1 S&ftlfl 4 ) 

Delirıenıer hakkında koordlnas
uon hauetının uenı bir kararı 

----o--- w 

Ankara - Büyük Millet Meclisinde ka
bul edilen 3780 numaralı kanunu tadil 

eden 3954 numaralı kanunun birinci mad
desi mucibince Toprak ofiıiaia muntazam 
ıatıı yapbkları yerlerde yüz kilo safi buğ
daydan 89 • 90 kilo ekmeklik un yapıldığı 
malümdur. 

Koordinaıyon heyetinin yeni bir kararı
na ıöre Toprak ofiıinin muntazam satıı 
yapuğı bölgelerde Ticaret veklletinia ay-

nca tayin ettiği bölgelerde ve viliyetlerde 
b&tiia değirmenlerde ayıklanmıı buğday 
öifitmeleri yaıak edilmiştir. 

Haıtalar için f.-ancola unu veya düşük 
randımanla yani kepeği daha az unların 
imali Toprak mahıulleri ofiıiain nezareti 
albada hazırlanacaktır. Her bölgeye ayrı
lacak ha•cola ualarıaıa francola haline ko
aulmaıı ve ihtiyaca göre ıahşlırınıa tesbi-
tiai ve yılniz ibtiyaçh olanlara tahıis için 
mahalli belediyelere salahiyet veril
miıtir. 

--oı---

Çekirge zehirinden 
250 koyun öldü 

Bodrum- İlkbaharda mücadele memuru 
ve köy muhtarı tarafından, Mucurlar köyii 
ovıııaıa bazı mıntakalarına 

1 
çekirge zebiri 

ablmııta. Milcadele . memuru, o vakit köy 
muhta11aa atılan zehirlerin tesirlerinin 15 
fÜD olduğunu söylemiş, bu müddet zarfın-
da bu sabada koyun otlatılmamasını ten
bih etmiıtir. İki güa evvel Mucurlu köyii 

h11llnaa . ait üç koyun süriiıü bu sabada 
otlamıı ve keyunlarıa 250 taneıi ölmüştür. 
Yapılan tahkikatta, bu mahalle zehir ko
aalduju zaman bidisenin nahiye mlldürlii
ğliae bildirilmediği ve bavalar1n kurak git
meıi ylbllndea zehirlerin tesirinin bugüne 
kadar devam ettiği anlaşılmıştır. 

---o--
Yeniden uapılacak su işlerine 5o 

mnuon sarf edilecek 
Ankara - Ticaret vekiletiaden verilen 

malümata nazaran llkenderiyeden büyük 
bir parti li.stik geJmiıtir. Bu lastiklerin 
tevziatına yakında baılaaacıkbr. Iıkeade
riye ticaret Naci Aday Aakarada bulun
maktadır. 

Iıkeaderiyeden yıpdacak ithalltın daha 
ıiiratJe temini için vekaletle temaılard• 
bulunmaktad1r. 

(HXLKIN sisi) 

RADYO·TELG AF HABERlEBJ 
Berlin bildirıuor .. 

---o--- • 

Odesanın şimal 
ve şarkla muva 
salası kesildi 

---o--
Berlin ( a.a ) - Bugünkü 

Alman tebliği hakkında D. 
N. B. ajanıı askeri kaynak· 
tın aıağıdaki tafsilatı almış· 
br: 

Cenubi Ukraynada takip 
edilen düşmanın fasllasız ta-
kibi ıemerelerini vermekte· 
dir. Odesanıa ıimalden ve 
ıarkten muvasala11 kesilmit· 
tir. Aşığı Buga varın Alman 
kıtaları Karadeaizin ikinci 
mtibim limanı olan Nilıola· 
gt-fi de sarmış bulunuyorlar. 
Buradaki Ruı kuvvetleri va
purlarla kaçmağa çalıııyor
lar. 

Bu suretle yeni bir Dun
kerk vukua gelmektadir. Bu 
taarruzlarda bir kaç Sovyet 
vapuru batınlmıı, bir kaçı 
harap edilmiıtir. 

Berlin (a.a) - Alman avcı 
ve torpil tayyareleriyle Sov-
yet bava kuvvetleri arasında 
cereyan eden bava muhare· 
lerinde tayyarelerimiz 110 
Sovyet tayyaresi tahrip et· 

mişlerdir. Bunlardan 71 ri 
düıür&lmüş, 39 ıu da yerde 
tahrib edilmiıtir. 

---.-ı--

Suriyedeki 
VIŞI FRANSIZLARI 

---o--
Vişi, (a.a:) - D. N. B. 

ajansı bildiriyor: 

Suriye harekatına iştirak 

eden 4000 Franaız aıkeri üç 

Franıız '7apuru ile dün Mar
ıily11Jya gelmişlerdir. Halk 
askerleri bara1etle karıda-

mııtır. 

Amerika iyan 1 Amerikada 8, 
meclisinin saatlik mesaJ 
beyanatı kaldırıldı 

Vaşington, (a.a.) - Ruz· 
velt - Çörçil mülikab etra· 
fında radyo ile söz söyliyen 
Amerika iyanı hariciye en· 
cümeni reiıi dedi ki: 

"Hür milletlerin kendi hü
k iimet şeklini tayin huıuıun
da son dekliraıyona göre 
tamamen serbest bırakılma
•• asil demokrasiler birliği· 
nin eseri4ir.,, 

Tas 
bir 

__ .. _ 
• BJBDSIDID 

tekzibi 
Moskova, (a.a) - Taı A

jaaıından: 
Fin radyosu 13 Ağuıtoıta 

Dobriceye Sovyet tayyarele
rinin uçtukları hakkında ye· 
ni bir tahrik tebliği neşret
miştir. Hitlercilerin i emirle
riyle Fin radyosu tarafından 
verilen ve baıtaa başa yalan 
olan bu tebliğ takzibe bile 
değmez. __ .., ___ _ 

Çörçil -Ruzvelt 
mülakatı 

Londra (a.a) - Amerika 
reiıicümhuru Ruzvelt ile In
gilterre baıvekili Çörçil ara
sında dün yıpılaa mtilikat 
sonunda neıredilen dekla
raıyon lngiliz metbuatının 

başlıca mevzuu olmuıtur. 
Röyter ajansının diploma

tik muharririnin bu huıuıta 
edindiği intibalara göre, bu 
hadise harbin ea ehemmi
yetli vakıasıdır. Şimdiki bar· 
bin kargaşalıkları ara11nda 
ıztuap çeken insanlığa müı· 
takbel ıulhun temellerini at
mak insanhğın müıtakbel 
esasları üzerinde tesiri ola• 
caktar. 

--o--
Bükreşe göre 

--v . t ( )-A-" aııng on, a.a. e-
rika hükumeti 8 ıaatlik 111 

ıai ıaatini kaldırmıya !d': 
vermiıtir. Bu vaziyet ,._ , .... 
rikan calaçmasıaın daha ti" 
la hızla devam edec• 
göatermeıi itibariyle ID ...... 

telikki olunmaktadır. ---
Odesanın z• 
tedildiği yal~ 

) So'J.,.. Mokova ( a.a - • .-ıı 
istihbarat daireıi bild;•1-;. 
Odeıanın zaptedildl .,,,_,_ 

Sovyet orduıanun aıala • ~ 
edildiği hakkında Allll~ 
berlerl bııtan bat• a 
madar. 

----- e" Malezyaya 1 t' 
niden ku""e 

ler geldi "" 
Singapur (a.a) - 1~ 

kıtaları Maleıyay• -1af 1-~ 
dar. Bu yeni kuvvetler il, 
turalya kuvvetleriai 
etmiıtir. --o---

Amerik•11 
• 

heyetı '-
Lizbon (a.a) - ~~ 

aıkeri heyeti \,ugil• t1•f" 
ile buraya gelmiıtit~ 
Londraya hareket e ~ 

Heyette üç bioblfl 
----o_.,,,,,.--•-111_. 

Son de~ 
rasyoJI ~ 

Vııingloa, (•·•·>,,;; 1 
velt - Çörçil aıllt~d• t'-; 
liraıyoa ile yakı • ,; .M 

.......................... " ............ -----------
ilzmir yabancı asker·! 

Bükreı ( a.a. ) - Rador 
ajansı bildiriyor: Tuna üze· 
rindeki Ceraıco köprüıilailn 
Ruı hava kuvvetleri tara· 
fındaa tamımen yıkıldığı 
hakkındaki haber aıilıizdit. 
Koprü sağlamdır. ancak ba· 
zı yerler •atılan bombalarla 
zıdelenmiş. 

1 bit ,.,..., 
maıı mubteme. did"-~ 
ıulh taarruzu 11111 tJP"' 

ilik şubesi başkan·! 
flığından: i 
ı Tam ehliyetli kısa 4İzmete tibi mü· ı 
ı kellefleria 1·9·94Ide yedek ıubay hazır· ı 
ı lık kıtaııada bulanacaklarından durumla- : 
ı rıaın teıbiti için 25·8 941 tarihine kadar ı 
ı ıubemize mBracaatları ve akıl takdirde ı 
ı haklarında kaauni muameleye tevessiil ı 
ı olaaacafı ilin olunur. ı ........................................ 

Altın parkta 
bu akşam 

NAPOLYON PONIPRT __ .. __ 
Ankara tiyatrosu ıan'at

kirları Altıaparkta Nıpolyon 
Ponapart tarihi eserini tem-
ıil edeceklerdir. lzmirlilere 
hararetle tavsiye ederiz . 

...... 
bırakıldığı ılyaı• kt•dit' 
tebarüz ettlriloa• ,,, 

Am~-;.....-
yardı~1 

Mollada zılzaıı Vııiaııtoa. <-;::.-!; 
Muğla (a.a) - DDa ıabah rikaa bayr1i1 

• _, 

Mağlada b11ar yapmayan mi Sovyet Haı••• ~ .. 1 
bir yer ıaranıtaıı olmaıtur. hr. l'!ı 

Milli • 
pıyango bilet1erinizi (Saadet) K.lt••lnden alnaur.. Çorakkapı Pollı 

bıtııı No, 864 Haıa• lalula OMDIR 


